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BAB 2 

SKIZOFRENIA DAN KELUARGA 

A. SKIZOFRENIA 

1. Pengertian Skizofrenia 

Skizofrenia merupakan salah satu bentuk psikosis yang sering dijumpai di mana-

mana. Sampai saat ini belum ditemukan atau terungkapkan penyebab penyakit ini. 

Diduga penyebabnya multifaktor, berbagai faktor bersama-sama berpartisipasi dalam 

mencetuskan kelainan ini. Menurut The Oxford English Dictionary (1989) 

kata schizophrenia (skizofrenia) merupakan adaptasi dari Bahasa Jerman schizophrenie. 

Kata ini diciptakan oleh Eugen Bleuler (1857-1939) dalam bukunya Psychiatrisch-

Neurol Wochenschr. Kata dalam Bahasa Jerman itu sendiri berasal dari Bahasa Yunani 

yaitu schizein yang artinya 'belah, pisah' (to split) dan phren yang artinya 'pikiran' 

(mind).
1
 

Sebenarnya skizofrenia semula dinamai oleh Dr. Emil Kraepelin (1855-1926) 

sebagai dementia praecox yang juga adalah sebuah istilah Yunani yang artinya 

kemunduran fungsi intelektual (dementia) di usia dini (praecox) yang ditandai dengan 

daya pikir yang makin lama makin memburuk dan disertai gejala berupa waham dan 

halusinasi. Eugen Bleuler memperkenalkan istilah skizofrenia karena penyakit ini 

mengakibatkan terpecahnya antara pikiran, emosi dan perilaku. Istilah 
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skizofrenia menggantikan istilah dementia praecox semenjak ia tak selalu disertai oleh 

kemunduran daya pikir dan tidak selalu terjadi di usia muda.
2
 

Skizofrenia termasuk salah satu gangguan mental yang disebut psikosis. Pasien 

psikotik tidak dapat mengenali atau tidak memiliki kontak dengan realitas.
3
 Penderita 

skizofrenia mengalami penurunan fungsi ataupun ketidakmampuan dalam menjalani 

hidupnya, sangat terhambat produktifitasnya dan nyaris terputus relasinya dengan orang 

lain. Secara garis besar skizofrenia dapat diartikan sebagai suatu psikosa fungsional 

dengan gangguan utama pada proses berpikir serta disharmoni (perpecahan,keretakan) 

antara proses berpikir, afek/emosi, kemauan dan psikomotor disertai distorsi kenyataan, 

terutama karena waham dan halusinasi; asosiasi terbagi-bagi sehingga timbul 

inkoherensi, afeksi menjadi inadequate, psikomotor menunjukkan penarikan diri, 

ambivalensi dan perilaku bizar.
4
 

Kasus skizofrenia yang digambarkan pertama kali dengan jelas dalam literatur 

berbahasa Inggris mungkin terjadi pada tahun 1810 saat pasien dari John Haslam di 

Rumah Sakit Jiwa Bethlehem (St. Mary Bethlehem) yang bernama John Tilly Matthews 

yakin bahwa sebuah “mesin neraka” menyiksa dan mengendalikan dirinya. Dalam 

serangkaian pengungkapan, Matthews menggambarkan bagaimana mesin tersebut 

memecah, meledakkan dan memanjangkan otak dalam usaha untuk menundukkan 
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dirinya. (M.H. Stone. Healing the Mind: a History of Psychiatry from antiquity to the 

Present. 1997 
5
) 

2. Tipe-Tipe Skizofrenia  

Ada beberapa tipe Skizofrenia menurut Kraepelin masing-masing memiliki 

kekhasan tersendiri dalam gejala-gejala yang diperlihatkan dan tampaknya memiliki 

perjalanan yang berbeda-beda.
6
 

a.  Skizofrenia Simplex  

Sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala utama pada jenis simplex 

ialah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Gangguan proses berpikir biasanya 

sukar ditemukan. Waham dan halusinasi  jarang sekali terdapat. Jenis ini timbulnya 

perlahan-lahan sekali. Pada pemulaan mungkin penderita mulai kurang memperhatikan 

keluarganya atau mulai menarik diri dari pergaulan. Makin lama ia makin mundur dalam 

pekerjaan atau pelajaran dan akhirnya menjadi penganggur, dan bila tidak ada orang 

yang menolongnya ia mungkin akan menjadi pengemis, pelacur atau penjahat. 

 

b.   Skizofrenia Hebefrenik (hebefrenia) 

Permulaannya perlahan-lahan dan sering timbul pada masa remaja atau antara 15-

25 tahun. Gejala yang menyolok ialah : gangguan proses berpikir, gangguan kemauan 

dan adanya depersonalisasi atau double personality. Gangguan psikomotor seperti 
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mannerism, neologisme atau perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada hebefrenia. 

Waham dan halusinasi banyak sekali. Contoh kasus: biasanya mereka suka membawa 

gerobak atau sepeda yang penuh dengan segala macam alat dan atribut dijaga baik-baik. 

 

c.   Katatonik Skizofrenia (katatonia) 

Timbulnya pertama kali  antara umur 15- 30 tahun, dan biasanya akut serta sering 

didahului oleh  stress emosional. 

Penderita tipe ini menunjukkan satu dari dua pola yang dramatis, yaitu: 

 (i) Stupor katatonik 

Pada stupor katatonik penderita tidak menunjukkan perhatian sama sekali 

terhadap lingkungannya. Emosinya sangat dangkal. Gejala yang penting ialah 

gejala psikomotor seperti: Mutisme, kadang-kadang dengan mata tertutup. 

Muka tanpa mimic, seperti topeng. Stupor, penderita tidak bergerak sama 

sekali untuk waktu yang lama, beberapa hari, bahkan kadang-kadang sampai 

beberapa bulan. Bila diganti posisinya penderita menentang: negativism. 

Makanan ditolak, air ludah tidak ditelan sehingga terkumpul di dalam mulut 

dan meleleh keluar, air seni dan feses ditahan. Terdapat grimas dan katalepsi. 

Secara tiba-tiba atau pelan-pelan penderita keluar dari keadaan stupor ini dan 

mulai berbicara dan bergerak. 
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 (ii) Excitement  

Terdapat hiperaktivitas motorik, tetapi tidak disertai emosi yang semestinya 

dan tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Penderita berbicara atau 

bergerak saja. Ia menunjukkan stereotipe, manerisme, grimas dan 

neologisme. Ia tidak dapat tidur, tidak makan dan minum sehingga mungkin 

terjadi dehidrasi atau kolaps dan kadang-kadang kematian (karena kehabisan 

tenaga dan terlebih bila terdapat juga penyakit badaniah: jantung, paru-paru, 

dan sebagainya). 

 

d.  Jenis Paranoid 

Skizofrenia paranoid agak berlainan dari jenis –jenis yang lain dalam jalannya 

penyakit. Hebefrenia dan katatonia sering lama kelamaan menunjukkan gejala-gejala 

skizofrenia simplex, atau gejala-gejala hebefrenia dan katatonia bercampuran. Tidak 

demikian halnya dengan skizofrenia paranoid yang jalannya agak constant. Gejala-gejala 

yang menyolok ialah waham primer, disertai dengan waham-waham sekunder dan 

halusinasi. Baru dengan pemeriksaan yang teliti ternyata adanya gangguan proses 

berpikir, gangguan afek, emosi dan kemauan. 

Jenis skizofrenia ini sering dimulai sesudah umur 30 tahun. Permulaannya 

mungkin subakut, tetapi mungkin juga akut. Kepribadian penderita sebelum sakit sering 

dapat digolongkan schizoid. Mereka mudah tersinggung, suka menyendiri, agak 

congkak dan kurang percaya pada orang lain. 
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e.   Episode Skizofrenia Akut 

Gejala skizofrenia timbul mendadak sekali dan pasien seperti dalam keadaan 

mimpi. Kesadarannya mungkin berkabut. Dalam keadaan ini timbul perasaan seakan-

akan dunia luar maupun dirinya sendiri berubah, semuanya sekan-akan mempunyai 

suatu arti yang khusus baginya (disebut keadaan oneiroid). Prognosanya baik, dalam 

waktu beberapa minggu atau biasanya kurang dari 6 bulan penderita sudah baik. 

Kadang-kadang bila kesadaran yang berkabut tadi hilang, maka timbul gejala-gejala 

salah satu jenis skizofrenia yang khas. 

f.   Skizofrenia Residual  

Keadaan skizofrenia dengan gejala-gejala primer, tetapi tidak jelas adanya gejala-

gejala sekunder. Keadaan ini timbul sesudah beberapa kali serangan skizofrenia. 

g.   Jenis Skizo Afektif 

Disamping gejala-gejala skizofrenia terdapat menonjol secara bersamaan juga 

gejala-gejala depresi (skizo-deperesi) atau gejala-gejala mania (skizo-manik). Jenis ini 

cenderung untuk menjadi sembuh tanpa efek, tetapi mungkin juga timbul lagi serangan. 

h.   Depresi pasca-Skizofrenia  

Pasien telah menderita skizofrenia (yang memenuhi kriteria umum skizofrenia) 

selama 12 bulan terakhir. Selain itu beberapa gejala skizofrenia masih tetap ada (tetapi 

tidak lagi mendominasi gambaran klinisnya), gejala-gejala depresif menonjol dan 

mengganggu,  dan telah ada dalam kurun waktu paling sedikit 2 minggu.
7
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i.    Skizofrenia yang Tidak Terinci 

Skizofrenia yang tidak terinci merupakan kategori keranjang sampah di mana 

individu yang mengalami skizofrenia tipe ini tidak memiliki salah satu atau lebih dari 

satu kriteria dari semua tipe skizofrenia yang dikemukakan. Skizofrenia yang tidak 

terperinci tidak memenuhi kriteria umum untuk diagnosis skizofrenia paranoid, 

hebefrenik, katatonik, atau tidak memenuhi kriteria untuk skizofrenia residual atau 

depresi pasca skizofrenia.
8
  

 

Selain berbagai tipe atau jenis-jenis skizofrenia yang telah dipaparkan di atas, hal 

yang penting yang patut diketahui adalah gejala-gejala dari penderita skizofrenia. Hal ini 

penting agar anggota keluarga atau orang-orang terdekat dapat memahami dan dapat 

melihat perubahan yang terjadi pada penderita. Seperti yang akan dibahas berikut adalah 

gejala-gejala yang dialami oleh penderita skizofrenia.  

 

3. Gejala Skizofrenia  

Permulaan gejala skizofrenia umumnya dideteksi oleh keluarga karena terdapat 

perubahan pada penderita, atau penderita menjadi lain dari yang biasanya. Dalam 

tindakan keseharian terdapat perubahan dalam pekerjaan dan hubungan sosial. Ada 

berbagai gejala (simtom dan tanda) yang menuntun pada diagnosis skizofrenia. Gejala 

ini dapat dibagi atas dua kategori, yaitu: gejala positif dan gejala negatif. Pasien yang 
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terutama mempunyai gejala positif mengalami gejala yang akut dan penderita yang 

terutama mempunyai gejala negatif mengalami gejala kronis.
9
 

a.   Gejala Positif 

Pada gejala positif dialami sensasi oleh pasien, padahal tidak ada yang 

merangsang atau mengkreasi sensasi tersebut. Timbul pikiran yang tidak dapat 

dikontrol pasien. 

(i) Delusi 
10

 

Suatu  delusi (waham) adalah  suatu keyakinan yang salah yang tidak 

dapat dijelaskan oleh latar belakang budaya pasien atau 

pendidikannya; pasien tidak dapat diyakinkan oleh orang lain bahwa 

keyakinannya salah, meskipun bukti kuat yang dapat diajukan untuk 

membantah keyakinan pasien tersebut. Ada beberapa jenis delusi, 

yaitu: Grandeur (waham kebesaran) di mana pasien yakin bahwa 

mereka adalah seseorang yang sangat luar biasa, misalnya seorang 

artis terkenal, atau seorang nabi atau merasa diri Tuhan. Guilt 

(waham rasa bersalah) pasien merasa telah melakukan dosa yang 

sangat besar. Ill Health (waham penyakit) pasien yakin bahwa mereka 

mengalami penyakit yang sangat serius. Jealousy (waham cemburu) 

yaitu pasien yakin bahwa pasangan mereka telah berlaku tidak setia. 

Passivity (waham pasif) di mana pasien yakin bahwa mereka 
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dikendalikan atau dimanipulasi oleh berbagai kekuatan dari luar, 

misalnya oleh suatu pancaran sinyal radio makhluk Mars. Persecution 

(waham kejar) pasien merasa dikejar-kejar oleh pihak-pihak tertentu 

yang ingin mencelakainya. Poverty (waham kemiskinan) pasien takut 

mereka mengalami kebangkrutan, di mana pada kenyataan tidak 

demikian. Reference (waham rujukan) pasien merasa mereka 

dibicarakan oleh orang lain secara luas, misalnya menjadi 

pembicaraan masyarakat atau disiarkan di televisi. 

(ii) Halusinasi 

Halusinasi adalah persepsi sensorik yang salah di mana tidak terdapat 

stimulasi sensorik yang berkaitan dengannya. Halusinasi dapat 

berwujud pengindraan kelima indra yang keliru, tetapi yang paling 

sering adalah halusinasi dengar (auditory) dan halusinasi penglihatan 

(visual). 
11

  

Berikut ini berbagai jenis halusinasi: 
12

 

(a) Halusinasi pendengaran meliputi mendengar suara-suara, 

paling sering adalah suara orang, berbicara pada klien atau 

membicarakan klien. Mungkin ada satu atau banyak suara; 

dapat berupa suara orang yang dikenal atau tidak dikenal. 

Halusinasi pendengaran merupakan jenis halusinasi yang 

paling sering terjadi. Halusinasi perintah adalah suara-suara 
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yang menyuruh klien untuk mengambil suara yang menyuruh 

klien untuk mengambil tindakan, sering kali membahayakan 

diri sendiri atau orang lain dan dianggap berbahaya. 

(b) Halusinasi penglihatan dapat mencakup melihat bayangan 

yang sebenarnya tidak ada sama sekali, misalnya cahaya atau 

orang yang telah meninggal, atau mungkin sesuatu yang 

bentuknya rusak, misalnya melihat wujud yang menakutkan 

padahal yang dilihat adalah perawat. Halusinasi ini merupakan 

jenis halusinasi kedua yang paling sering terjadi. 

(c) Halusinasi penciuman meliputi mencium aroma atau bau 

padahal tidak ada. Bau tersebut dapat berupa bau tertentu 

seperti  urine atau feses, atau bau yang sifatnya lebih umum, 

misalnya bau busuk atau bau yang tidak sedap.  

(d) Halusinasi taktil mengacu pada sensasi seperti aliran listrik 

yang menjalar ke seluruh tubuh atau binatang kecil yang 

merayap di kulit. Halusinasi taktil paling sering ditemukan 

pada klien yang mengalami putus alkohol. 

(e) Halusinasi pengecapan mencakup rasa yang tetap ada dalam 

mulut, atau perasaan bahwa makanan terasa seperti sesuatu 

yang lain. Rasa tersebut dapat berupa rasa logam atau pahit 

atau mungkin seperti rasa tertentu. 

(f) Halusinasi kinestetik meliputi laporan klien bahwa ia 

merasakan fungsi tubuh yang biasanya tidak dapat dideteksi. 
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Halusinasi kinestetik terjadi ketika klien tidak bergerak tetapi 

melaporkan sensasi gerakan tubuh. Gerakan tubuh kadang 

kala yang tidak lazim, misalnya melayang di atas tanah. 

(iii) Gangguan pikiran dan bicara pada penderita skizofrenia 

 

b.   Gejala negatif 
13

 

Pada gejala negatif terjadi penurunan, pengurangan proses mental 

atau proses perilaku (behavior). Hal ini dapat sangat mengganggu bagi 

pasien dan orang disekitarnya. 

   Gejala negatif bisa digolongkan ke dalam lima kelompok, yaitu : 

(i) Afek yang tumpul, datar atau emosi menumpul. 

Pada keadaan ini didapatkan gangguan kemampuan untuk 

mengekspresikan emosi secara verbal atau non verbal. Orang yang 

normal bila mengekspresikan  emosinya, digabungkan dengan 

berbagai cara, misalnya mimik wajah, tersenyum, mengerutkan dahi, 

melakukan gerakan tangan, gerakan badan, volum suara dan 

sebagainya. Pada penderita skizofrenia dengan gejala negatif hal ini 

sangat kurang. 
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(ii) Alogia 

Pembicaraan yang sangat minim. Penderita sedikit saja berbicara dan 

jarang memulai percakapan. Kadang isi pembicaraan sedikit saja 

maknanya. Ada pula pasien yang mulai berbicara yang bermakna, 

namun tiba-tiba ia berhenti bicara, dan baru bicara lagi setelah 

tertunda beberapa waktu. 

(iii) Avolisi 

Ini merupakan keadaan di mana pasien hampir tidak bergerak. Kalau 

dibiarkan akan duduk seorang diri, tidak bicara, tidak ada aktivitas. 

(iv) Anhedonia 

Tidak mampu menikmati kesenangan, dan menghindari pertemanan 

dengan orang lain. Pasien tidak mempunyai perhatian, minat pada 

rekreasi. Pasien yang asosial tidak mempunyai teman sama sekali, 

namun ia tidak memperdulikannya. Pada waktu yang bersamaan ia 

pun tidak mempunyai perhatian terhadap hubungan seks, ia tidak 

merasakan apa itu kemesraan. 

(v) Katatonia 

yang mencakup mutisme, fleksibilitas melilin, katatonia stupor. 

Pasien dapat dibuat mengambil sikap seperti patung, posisi badan-

tubuh yang aneh dan sulit selama beberapa waktu, misalnya 

membengkokkan lengan, tangan, badan. 

Setelah dapat memahami dan mengerti gejala-gejala apa saja yang 

ditunjukkan oleh penderita skizofrenia, perlu kita ketahui etiologi dari 
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skizofrenia itu sendiri. Setiap penderita skizofrenia, pastinya punya riwayatnya 

sendiri. Ada beberapa faktor yang memengaruhi latar belakang munculnya 

skizofrenia pada pasien. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa faktor penyebab 

skizofrenia. 

4. Etiologi Skizofrenia 

Skizofrenia tidak disebabkan oleh penyebab yang tunggal, tetapi dari 

berbagai faktor. Sebagian besar ilmuwan meyakini bahwa skizofrenia adalah 

penyakit biologis yang disebabkan oleh faktor-faktor genetik, ketidak 

seimbangan kimiawi di otak, abnormalitas struktur otak, atau abnormalitas dalam 

lingkungan prenatal. Berbagai peristiwa stres dalam hidup dapat memberikan 

kontribusi pada perkembangan skizofrenia pada mereka yang telah memiliki 

predisposisi pada penyakit ini.
14

 

a. Faktor-faktor genetik (keturunan) 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gen yang diwarisi seseorang, sangat 

kuat memengaruhi resiko seseorang mengalami skizofrenia. Studi pada 

keluarga telah menunjukkan bahwa semakin dekat relasi seseorang dengan 

pasien skizofrenia, makin besar resikonya untuk mengalami penyakit 

tersebut.
15

 

Kebanyakan penelitian genetik berfokus pada keluarga terdekat, seperti orang 

tua, saudara kandung, dan anak cucu untuk melihat apakah skizofrenia 
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diwariskan atau diturunkan secara genetik. Hanya sedikit penelitian yang 

memfokuskan pada kerabat yang lebih jauh. Penelitian yang paling penting 

memusatkan pada penelitian anak kembar yang menunjukkan bahwa kembar 

identik  beresiko mengalami gangguan ini sebesar 50%, sedangkan kembar 

fraternal berisiko hanya 15%. Hal ini mengindikasikan bahwa skizofrenia 

sedikit diturunkan. Penelitian penting lain menunjukkan bahwa anak-anak 

yang memiliki satu orang tua biologis penderita skizofrenia memiliki resiko 

15 %, angka ini meningkat sampai 35% jika kedua orang tua biologis 

menderita skizofrenia. 

b. Teori usia ayah 
16

 

Para peneliti yang memeriksa catatan kelahiran para bayi yang lahir antara 

1964 dan 1976 mengatakan bahwa makin tua si ayah, semakin besar 

kemungkinan ia memiliki anak yang menderita skizofrenia. Mereka curiga 

bahwa ketika seorang pria menua, sel-sel sperma mereka bisa mengumpulkan 

mutasi-mutasi yang kemudian diwariskan oleh generasi selanjutnya. Riset 

lebih jauh diperlukan untuk memahami hubungan antara usia ayah dan 

kemungkinan anak terkena penyakit tersebut. 

c. Teori Virus 

Psikiater E. Fuller Torrey adalah pendukung teori virus yang berkaitan 

dengan skizofrenia. Di fakultas kedokteran universitas Johns Hopkins di 

Baltimore, ia telah membangun satu-satunya laboratorium di dunia untuk 

                                                           
16

 Temes, Roberta, Ph.D.,2011.,Hidup Optimal dengan Skizofrenia, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer,20-

21 



25 
 

menyelidiki peranan virus otak pada skizofrenia. Torrey tidak hanya 

menganggap virus memainkan peran, tetapi ia juga menguji teori bahwa 

dalam situasi-situasi tertentu, virus itu mungkin ditularkan oleh kucing.  

Robert Yolken, seorang ilmuan riset lainnya di fakultas kedokteran 

Universitas Johns Hopkins, memeriksa cairan tulang belakang orang-orang 

sehat dan orang-orang yang mengidap skizofrenia. Ia menemukan sedikit 

sandi genetis retrovirus pada sebagian orang-orang yang sakit, dan tidak ada 

jejak retrovirus (retrovirus adalah virus yang memiliki kemampuan unik 

untuk mewariskan karakteristik-karakteristiknya dalam DNA sel tuan rumah) 

seperti itu pada subjek-subjek yang sehat.
17

 

Beberapa faktor di atas adalah salah satu penyebab timbulnya atau munculnya 

skizofrenia pada seseorang. Setiap penderita skizofrenia punya ceritanya atau 

riwayatnya masing-masing sehingga ia sampai pada titik di mana ia mengalami 

skizofrenia. Iman Setiadi dalam tulisannya menyatakan bahwa bila seseorang kurang 

mendapat ruang psikologi yang memadai dan relasi kurang dalam dengan anggota 

keluarga yang lain, maka pembentukan kepribadiannya akan mengalami suatu 

kekurangan atau bahkan dapat mengalami gangguan, yang dapat mengakibatkan 

psikopatologis (fungsi kepribadian yang abnormal). Salah satu bentuk gangguan yang 

dapat terjadi ialah Skizofrenia.
18
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Selain itu penderita skizofrenia pun akan memengaruhi anggota keluarga yang 

lain, ini dikarenakan dalam keluarga ada sebuah sistem yang saling memengaruhi. 

Seperti yang dipaparkan oleh Klein keluarga adalah sebuah sistem sosial, sehingga 

setiap anggota keluarga terhubung satu dengan yang lain. Apabila terjadi perubahan 

pada seseorang anggota keluarga, maka anggota keluarga yang lain juga terkena 

dampaknya.
19

 Oleh karena itu, perlu kita memahami apa itu keluarga, fungsi-fungsi yang 

ada dalam keluarga, bentuk-bentuk keluarga yang ada dalam masyarakat dan masalah-

masalah yang ada dalam keluarga. 

B. KELUARGA 

1. Pengertian Keluarga  

Keluarga didefinisikan dalam berbagai cara. Pengertian keluarga secara umum 

adalah suatu hubungan antar manusia yang terikat dalam pertalian darah, dan biasanya 

yang disebut keluarga terdiri dari suami/ayah, istri/ibu dan anak-anak.
20

 Definisi 

keluarga berbeda-beda, tergantung kepada orientasi teoritis “pendefinisi” yaitu dengan 

cara menggunakan penjelasan yang penulis cari untuk menghubungkan keluarga. 

Misalnya, para penulis mengikuti orientasi teoritis interaksional keluarga, memandang 

keluarga sebagai suatu arena berlangsungnya interaksi kepribadian, dengan demikian 

menekankan karakteristik transaksi dinamika. Para penulis yang mendukung suatu 

perspektif sistem-sistem sosial terbuka ukuran kecil yang terdiri dari seperangkat bagian 
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yang sangat tergantung satu sama lain dan dipengaruhi oleh struktur internal dan sistem-

sistem yang ekstrem.
21

 

Sedangkan Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang 

Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, BAB I Pasal 1 (dalam 

buku Peraturan tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, 2006, h. 6) dinyatakan 

bahwa : Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, 

atau suami-istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.  

Berdasarkan dimensi hubungan sosial, keluarga dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan orang yang hidup dalam tempat tinggal yang sama dan masing-masing 

anggota merasakan adanya pertautan batin, sehingga tercipta suasana saling 

memengaruhi, saling memperhatikan, dan saling menyerahkan diri. 
22

  

 

2. Sifat-Sifat Keluarga 

Ada 5 sifat yang penting dalam keluarga :  

Pertama, Hubungan suami-istri. Hubungan ini mungkin berlangsung seumur 

hidup dan mungkin dalam waktu yang singkat saja. Ada yang berbentuk monogami, ada 

pula yang poligami. Bahkan masyarakat yang sederhana terdapat “group married” yaitu 

sekelompok wanita menikah dengan sekelompok laki-laki.
23
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 Kedua, bentuk perkawinan di mana suami-istri itu diadakan dan dipelihara. 

Dalam memilih jodoh dapat kita lihat, bahwa calon suami istri itu dipilihkan oleh orang-

orang tua mereka, sedang pada masyarakat lainnya diserahkan pada orang-orang yang 

bersangkutan. Selanjutnya perkawinan ini ada yang berbentuk indogami (yakni kawin di 

dalam golongan sendiri), ada pula yang berbentuk exogami (menikah di luar 

golongannya sendiri)
24

 

Ketiga, Susunan nama-nama dan istilah-istilah termasuk cara menghitung 

keturunan. Di dalam beberapa masyarakat keturunan dihitung melalui garis laki-laki 

misalnya di Batak. Ini disebut: patrilineal. Ada yang melalui garis wanita, misalnya di 

Minangkabau. Ini disebut matrilineal, di mana kekuasaan terletak pada wanita. Di 

Minangkabau laki-laki tidak mempunyai hak apa-apa bahkan hartanya pun tidak diurusi 

oleh laki-laki itu, melainkan diurus adik atau saudara perempuannya. Sistem ini disebut 

avonculat.
25

 

Keempat, Milik atau harta benda keluarga. Di manapun keluarga itu pasti 

mempunyai milik untuk kelangsungan hidup para anggota-anggotanya. 
26

 

Kelima, pada umumnya keluarga itu mempunyai tempat tinggal bersama/rumah 

bersama. Walaupun pada beberapa suku bangsa keluarga suami mengikuti istri, 

misalnya suku Peue Blo dan Erecoa di Afrika selatan, sistim ini disebut matrilokal. 

Sebaliknya apabila istri mengikuti ke dalam keluarga suami, misalnya batak, ini disebut 

Patrilokal. 
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3. Fungsi Keluarga 

Di samping sifat-sifat tersebut di atas, keluarga juga mempunyai sifat-sifat khusus, 

yaitu: universalitas, artinya merupakan bentuk yang universal dari seluruh organisasi 

sosial. Dasar emosional, artinya rasa kasih sayang, kecintaan sampai kebanggaan suatu 

ras. Pengaruh yang normatif, artinya keluarga merupakan  lingkungan sosial yang 

pertama-tama bagi seluruh bentuk hidup yang tertinggi, dan membentuk watak daripada 

individu. Besarnya keluarga yang terbatas, kedudukan yang sentral dalam struktur 

sosial, bertanggung jawab daripada anggota-anggota, adanya aturan-aturan sosial yang 

homogen. 

Selain sifat-sifat yang telah dipaparkan di atas dalam keluarga juga memiliki 

berbagai fungsi yang dijalankan di dalam keluarga. Karena keluarga dianggap sangat 

penting dan menjadi pusat perhatian kehidupan individu, maka dalam kenyataan fungsi 

keluarga pada semua masyarakat adalah sama. Secara rinci, beberapa fungsi dari 

keluarga adalah:
27

 

a. Fungsi Pengatur Keturunan: 

Dalam masyarakat orang telah terbiasa dengan fakta bahwa kebutuhan seks dapat 

dipuaskan tanpa adanya pre kreasi (mendapat anak) dengan berbagai cara, 

misalnya kontrasepsi, abortus, dan teknik lainnya. Meskipun sebagian 

masyarakat tidak membatasi kehidupan seks pada situasi perkawinan, tetapi 

semua masyarakat setuju bahwa keluarga akan menjamin reproduksi. Karena 

fungsi reproduksi ini merupakan hakikat untuk kelangsungan hidup manusia dan 

sebagai dasar kehidupan sosial manusia dan bukan hanya sekedar kebutuhan 
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biologis saja. Fungsi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sosial, 

misalnya dapat melanjutkan keturunan, dapat mewariskan harta kekayaan, serta 

pemeliharaan pada hari tuanya.
28

   

b. Fungsi Sosialisasi atau Pendidikan 

Fungsi ini adalah untuk mendidik anak mulai dari awal sampai pertumbuhan 

anak hingga terbentuk personality-nya. Anak-anak itu lahir tanpa bekas sosial, 

agar si anak dapat berpartisipasi maka harus disosialisasi oleh orang tuanya 

tentang nilai-nilai yang ada  dalam masyarakat. Jadi, dengan kata lain, anak-anak 

harus belajar norma-norma mengenai apa yang baik dan tidak layak dalam 

masyarakat. Dalam keluarga, anak-anak  mendapat segi-segi utama dari 

kepribadiannya, tingkah lakunya, budi pekertinya, sikapnya, dan reaksi 

emosionalnya. Oleh karena itulah keluarga merupakan perantara di antara 

masyarakat luas dan individu. 

c. Fungsi ekonomi atau Unit Produksi. 

Urusan-urusan pokok untuk mendapatkan suatu kehidupan dilaksanakan 

keluarga sebagai unit-unit produksi yang sering kali dengan mengadakan 

pembagian kerja di antara anggota-anggotanya. Jadi, keluarga bertindak sebagai 

unit yang terkoordinir dalam produksi ekonomi. Ini dapat menimbulkan adanya 

industri-industri rumah di mana semua anggota keluarga terlibat di dalam 

kegiatan pekerjaan atau mata pencaharian yang sama. Dengan adanya fungsi 

ekonomi maka hubungan yang dilandasi kepentingan untuk melanjutkan 

keturunan, akan tetapi juga memandang keluarga sebagai sistem hubungan kerja. 
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Dengan kata lain, suami tidak hanya sebagai kepala rumah tangga, tetapi kepala 

dalam bekerja. Jadi, hubungan suami-istri dan anak-anak dapat dipandang  

sebagai teman sekerja yang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kepentingan-

kepentingan dalam kerja sama.
29

  

d. Fungsi Pelindung 

Fungsi ini adalah melindungi seluruh anggota keluarga dari berbagai bahaya 

yang dialami oleh suatu keluarga. 
30

 

e. Fungsi Agama dilihat dari bagaimana keluarga memperkenalkan dan mengajak 

anak dan anggota keluarga lain melalui kepala keluarga menanamkan keyakinan 

yang mengatur kehidupan kini dan kehidupan lain setelah dunia.
31

 

f. Fungsi Penentuan Status 

Jika dalam masyarakat terdapat perbedaan status yang besar, maka keluarga akan 

mewariskan statusnya pada tiap-tiap anggota atau individu sehingga tiap-tiap 

anggota keluarga mempunyai hak-hak istimewa.  

g. Fungsi Pemeliharaan 

Keluarga pada dasarnya berkewajiban untuk memelihara anggota-anggota yang 

sakit, menderita, dan tua. Fungsi pemeliharaan ini pada setiap masyarakat 

berbeda-beda, akan tetapi sebagian masyarakat membebani keluarga dengan 

pertanggungjawaban khusus terhadap anggotanya bila mereka tergantung pada 

masyarakat.  
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h. Fungsi Afeksi 

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kasih sayang atau 

rasa dicintai. Sejumlah studi telah menujukkan bahwa kenakalan yang serius 

adalah salah satu ciri khas dari anak yang sama sekali tidak pernah mendapatkan 

perhatian atau merasakan kasih sayang.  

 

4. Bentuk-Bentuk Keluarga 

Selain berbagai fungsi yang ada dalam keluarga, ada juga bermacam-macam 

bentuk keluarga, berbagai bentuk keluarga digolongkan sebagai bentuk tradisional dan 

non tradisional, dan sebagai bentuk normatif dan non-normatif atau bentuk-bentuk 

keluarga varian. Bentuk varian tersebut meliputi semua bentuk deviasi dari keluarga inti 

tradisional yang dicirikan oleh rumah tangga suami, istri, dan anak-anak hidup terpisah 

dari orang tua, dengan laki-laki sebagai pencari nafkah dan istri sebagai ibu rumah 

tangga. Istilah “variant” digunakan dalam upaya menghindari konotasi negatif terhadap 

bentuk-bentuk keluarga yang ada dan mengakui perbedaan pilihan yang ada bagi 

masyarakat dan keluarga. 

1. Bentuk Varian keluarga tradisional.
32

 

Bentuk keluarga tradisional paling umum yang paling lazim saat ini adalah : 

a. Keluarga inti: karier ganda, suami, istri, dan anak-anak hidup dalam 

rumah tangga yang sama. 
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i. Keluarga-keluarga yang melakukan perkawinan yang pertama. 

ii. Keluarga-keluarga dengan orang tua campuran atau orang tua tiri. 

b. Pasangan inti: suami dan istri saja; tanpa anak, atau tidak ada anak yang 

tinggal bersama mereka 

i. Karier tunggal 

ii. Keduanya berkarier :   

i. Karier istri terus berlangsung 

ii. Karier istri berhenti 

c. Keluarga dengan orang tua tunggal: satu yang mengepalai, sebagai 

konsekuensi dari perceraian, ditinggalkan, atau pisah. 

i. Bekerja atau berkarier 

ii. Tidak bekerja 

d. Bujangan dewasa yang tinggal sendirian 

e. Keluarga besar tiga generasi: mungkin menjadi ciri dari bentuk varian 

keluarga tertentu (keluarga inti, pasangan inti atau keluarga dengan orang 

tua tunggal) hidup dalam sebuah rumah tangga biasa. 

f. Pasangan usia pertengahan atau lansia: suami sebagai pencari nafkah, istri 

tinggal di rumah (anak sudah kuliah, bekerja, atau menikah) 

g. Jaringan keluarga besar. Dua keluarga inti atau lebih dari kerabat primer 

atau anggota keluarga yang tidak menikah hidup berdekatan dalam daerah 

geografis dan dalam sistem resiprokal atau tukar menukar barang dan jasa. 
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2. Bentuk varian keluarga non tradisional
33

 

Bentuk varian keluarga  non tradisional yang paling lazim adalah: 

a. Keluarga dengan orang tua beranak tanpa menikah: biasanya ibu dan 

anak. 

b. Pasangan yang memiliki anak tapi tidak menikah: perkawinan atas dasar 

hukum umum. 

c. Pasangan kumpul kebo: pasangan yang hidup bersama tanpa menikah. 

d. Keluarga gay/lesbian: orang-orang berjenis kelamin sama yang hidup 

bersama sebagai “pasangan yang menikah.” 

e. Keluarga komuni: rumah tangga yang terdiri dari lebih dari satu pasangan 

monogami dengan anak-anak, secara sama-sama menggunakan fasilitas, 

sumber-sumber, dan memiliki pengalaman yang sama; sosialisasi dari 

anak merupakan aktivitas kelompok. 

Selain berbagai fungsi keluarga dan juga berbagai bentuk keluarga yang telah 

dipaparkan di atas. Dalam keluarga ada berbagai masalah sosial yang biasanya terjadi. 

Semua orang menganggap bahwa perkawinan itu merupakan hal yang sakral dan 

perkawinan ini hanya dapat berakhir karena kematian. Berdasarkan anggapan inilah 

maka setiap keluarga berusaha untuk menjaga keutuhan keluarganya, karena salah satu 

faktor yang memengaruhi jalannya fungsi-fungsi keluarga adalah keutuhan dari 

keluarga. 
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Jika keluarga tidak dapat menjaga keutuhannya, maka keluarga yang 

bersangkutan akan mengalami apa yang dinamakan broken home. Yang dimaksud 

dengan keutuhan keluarga, yaitu keutuhan struktur dalam keluarga di mana dalam 

keluarga, disamping adanya seorang ayah, juga ada seorang ibu beserta anak-anaknya. 

Selain itu, juga adanya keharmonisan dalam keluarga di mana di antara anggota keluarga 

itu saling bertemu muka dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam keluarga yang 

broken home, di mana sering terjadi percekcokan di antara orang tua dan sikap saling 

bermusuhan disertai tindakan–tindakan yang agresif, maka dengan sendirinya keluarga 

yang bersangkutan akan mengalami kegagalan-kegagalan dalam menjalankan fungsi-

fungsi keluarga yang sebenarnya. 

 Kegagalan-kegagalan dalam menjalankan fungsi keluarga dapat 

disebabkan karena beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan, 

antar lain: 

a. Faktor pribadi, di mana suami-istri kurang menyadari akan arti dan fungsi 

perkawinan yang sebenarnya. Misalnya, sifat egoism, kurang adanya 

toleransi, kurang adanya kepercayaan satu sama lain. 

b. Faktor situasi khusus dalam keluarga. Beberapa di antaranya adalah: 

i. Kehadiran terus-menerus dari salah satu orang tua baik dari pihak 

suami atau istri. 

ii. Karena istri bekerja dan mendambakan kedudukan yang lebih tinggi 

dari suami. 

iii. Tinggal bersama keluarga lain dalam satu rumah. 

iv. Suami-istri sering meninggalkan rumah karena kesibukan di luar. 
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Faktor-faktor yang telah disebutkan di atas inilah yang menyebabkan 

fungi-fungsi keluarga tidak dapat berjalan semestinya, antara lain: 

a. Fungsi kebutuhan seks dan reproduksi, yaitu suami istri tidak kerasan tinggal 

di rumah serta timbul sikap dingin dan masa bodoh dari pihak istri dalam 

memenuhi kebutuhan seksual. 

b. Fungsi pemeliharaan, di mana orang tua kehilangan atau kurang menjadi 

kebutuhan psikologis anak. 

c. Fungsi sosialisasi, di mana anak-anak menjadi terlantar akibat kurang 

mendapat perhatian dari orang tua. 

d. Fungsi-fungsi keluarga lainnya yang tidak dapat dijalankan dengan baik. 

 

Ketika keluarga tidak lagi mampu menciptakan suasana yang nyaman bagi 

anggota keluarga yang lain, dalam rumah tangga selalu terjadi percekcokan, hal ini akan 

memengaruhi emosi maupun mental anggota keluarga. Hal ini akan dapat menyebabkan 

pertumbuhan psikologi yang kurang baik bagi anggota keluarga, hal ini akan dapat 

memicu berbagai hal yang kurang baik, seperti masalah kesehatan mental, bisa 

berdampak pada tingkatan stres yang tidak dapat dikendalikan, bahkan bisa 

mengakibatkan psikopatologis bagi anggota keluarga yang tidak siap dengan masalah-

masalah yang terjadi dalam keluarga. 

 Ketika salah seorang anggota keluarga mengalami skizofrenia, anggota keluarga 

yang lain akan terkena dampaknya, ini dikarenakan setiap anggota keluarga mempunyai 

keterkaitan satu sama lain, baik secara emosianal, maupun fungsi masing-masing dalam 
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keluarga. Oleh karena itu, ketika salah seorang anggota keluarga mengalami skizofrenia, 

akan terjadi kepincangan dalam sistem keluarga. Oleh karena itu, penting kita 

mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem keluarga. Pada pembahasan berikut, kita 

akan membahas sistem keluarga secara lebih jelas. 

 

5.  Sistem Keluarga 

Keluarga didefinisikan sebagai suatu sistem sosial yang hidup. Keluarga 

merupakan sebuah kelompok kecil yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai 

hubungan erat satu sama lain dan saling tergantung, yang diorganisir dalam satu unit 

tunggal dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tertentu, yakni fungsi-fungsi keluarga atau 

ujuan-tujuan.
34

 

Hubungan satu sama lain ditemukan dalam sebuah sistem keluarga terikat begitu 

ruwet sehingga suatu perubahan yang terjadi pada satu bagian pasti menyebabkan 

perubahan-perubahan dalam seluruh sistem. Setiap anggota keluarga dan subsistem akan 

dipengaruhi oleh stressor-stresor transisional dan situasional, tapi efek-efek tersebut 

berbeda-beda secara intensitas maupun kualitas. Salah satu sifat penting dari keluarga 

sebagai suatu sistem terbuka disebut nonsumativitas, yang berarti bahwa keluarga tidak 

bisa dianggap semata-mata sebagai jumlah dari bagian-bagiannya. Keluarga dipandang 

sebagai keseluruhan yang lebih besar daripada bagian-bagiannya. Keterkaitan 

komponen-komponen  satu sama lain dalam sistem keluarga menjadi penyebab adanya 
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sifat-sifat dan karakteristik-karakteristik baru yang merupakan suatu fungsi dari 

keterkaitan tersebut.
35

 

Sebuah sistem terdiri dari bagian yang saling berhubungan, dan karena itu, secara 

krusial, setiap perubahan yang terjadi pada salah satu bagian akan memengaruhi seluruh 

sistem. Semua proses ini dapat dilihat beroperasi pada sistem sosial, biologis, dan 

mekanis.  

Keluarga sebagai sebuah sistem, tentunya mempunyai subsistem di dalamnya. Ada 

banyak subsistem yang berbeda dalam keluarga, beberapa di antaranya adalah subsistem 

orang tua, subsistem perkawinan, dan subsistem anak yang lebih tua dan anak yang lebih 

muda. Selain itu juga subsistem yang dihasilkan dari aliansi-aliansi, koalisi-koalisi, dan 

triangulasi. Pada keluarga inti, kedua orang tua menduduki dua subsistem yang berbeda 

sekaligus.satunya ialah subsistem pasangan (suami istri) dan lainnya subsistem orang tua 

Anak-anak dalam keluarga tergolong subsistem saudara kandung. Pada sejumlah 

keluarga, perbedaan gender dianggap sangat penting, dan pada gilirannya akan terbentuk 

subsistem laki-laki dan perempuan yang pembatasannya sangat jelas. Subsistem laki-laki 

meliputi ayah bersama dengan anak laki-laki, dan subsistem perempuan meliputi ibu dan 

anak-anak perempuan.
36

 

Dari uraian  di atas dapat disimpulkan bahwa, keluarga sebagai suatu sistem di 

mana dalam sistem itu, setiap individu yang terlibat di dalamnya mempunyai keterkaitan 

dan saling terhubung satu sama lain. Tidak ada yang dapat menjalankan perannya sendiri 

dengan baik tanpa dukungan, hubungan yang baik dengan anggota yang lain. Oleh 
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karena itu dalam keluarga harus ada saling dukung dan menopang satu sama lain. Ketika 

salah seorang anggota keluarga tidak mampu menjalankan peran dengan baik, maka 

akan terjadi kepincangan dalam keluarga, di mana anggota keluarga yang lain harus 

mampu menangani permasalahan anggota keluarga yang lain, contohnya dalam kasus 

skizofrenia, penderita tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, maka anggota 

keluarga akan terkena dampaknya, contohnya dalam bidang ekonomi, di mana biaya 

hidup penderita harus menjadi tanggung jawab anggota keluarga yang lain, adanya rasa 

tidak nyaman dan juga berbagai dampak emosional yang dialami oleh keluarga. anggota 

keluarga yang lain dituntut harus lebih memahami keadaan penderita, banyak hal yang 

harus dikorbankan, baik itu, tenaga, materi dan relasi dengan orang lain. 

Seperti yang telah kita bahas di atas bahwa keluarga sebagai suatu sistem di mana 

seluruh anggota keluarga yang terkait di dalam saling berhubungan dan saling 

memengaruhi. Dalam teorinya Talcot Parsons menyatakan bahwa keluarga sebagai 

sebuah sistem makro, mempunyai berbagai keterkaitan satu sama lain, sehingga ketika 

salah satu anggota keluarga tidak menjalankan perannya dengan baik, maka akan terjadi 

kepincangan dan timbul berbagai dampak bagi anggota keluarga yang lain. Untuk 

memahami lebih jauh mengenai sistem yang dipaparkan oleh Parsons, ada baiknya kita 

melihat secara lebih jelas, mengenai konsep pemikiran Parsons. 
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6. Teori Sistem 

Teori sistem merupakan istilah luas yang diaplikasikan pada teori dalam 

banyak ilmu pengetahuan seperti biologi, sosiologi, dan psikologi. Teori sistem 

menekankan bahwa organisme yagn memiliki kepentingan (hewan, manusia, 

keluarga, organisasi) terdiri atas banyak bagian, kesemuanya memengaruhi satu 

sama lain dengan cara yang penting, dan tidak ada bagian yang lebih penting dari 

bagian lainnya. 
37

 

Dalam perspektif sistem menekankan bahwa semua anggota keluarga 

dipengaruhi oleh kejadian yang menimbulkan stres dalam hidup yagn dialami salah 

satu anggota keluarga. satu orang mungkin mengalami penyakit dan mendapat 

perawatan, tetapi semua orang dalam keluarga merasakan sakitnya.
38

 

Dalam teori sistem yang dipaparkan oleh Talcott Parsons, ia memandang 

keluarga sebagai sebuah sistem yang terdiri dari subsistem di dalamnya, dan semua 

subsistem di dalamnya mempunyai peran dan saling memengaruhi satu sama lain, 

untuk lebih jelasnya, pada pembahasan berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai 

teori sistem menurut pandangan Talcott Parsons. 

a. Teori Sistem Talcott Parsons 

Ditinjau secara etimologis, istilah sistem berasal dari bahasa Yunani, 

yaitu systema. Artinya, sehimpunan dari bagian atau komponen-komponen yang 

saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan suatu 

keseluruhan. Dalam berbagai perbincangan akademis, pengertian sistem 
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kemudian terus berkembang dan menunjuk beberapa arti. Pertama, pengertian 

sistem yang digunakan untuk menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang 

tersusun, terorganisasi dan membentuk suatu kesatuan yang logis dan kemudian 

dikenal sebagai buah pikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk pemerintahan 

tertentu. Kedua, pengertian sistem yang digunakan untuk menunjuk sekelompok 

atau sehimpunan atau sekesatuan dari benda-benda tertentu yang memiliki 

hubungan secara khusus. Dan ketiga, pengertian sistem yang dipergunakan 

dalam arti metode atau tata cara.  

Terlepas dari apa pun pengertian sistem tersebut, sistem selalu terdiri dari 

unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain sebagai suatu kesatuan. 

Secara lebih rinci, karakteristik dari sebuah sistem adalah:
39

 

1. Sistem terdiri dari banyak bagian atau komponen 

2. Komponen-komponen sistem saling berhubungan satu sama lain 

dalam suatu pola saling ketergantungan. 

3. Keseluruhan sistem lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-

komponennya. Artinya, dalam pengertian sistem yang terpenting 

bukanlah soal kuantitas suatu komponen sistem, tetapi soal kualitas 

dari komponen suatu sistem secara keseluruhan. 

 

Ditinjau secara sosiologi, kehidupan sosial berlangsung dalam suatu 

wadah yang disebut masyarakat. Dalam konteks pemikiran sistem, masyarakat 

akan dipandang sebagai sebuah sistem (sosial). Di satu sisi, pandangan ini selain 
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menunjuk pada suatu satuan masyarakat yang besar, misalnya masyarakat desa, 

masyarakat kota atau masyarakat Indonesia. Dan di sisi lain, juga bisa menunjuk 

pada satuan masyarakat yang kecil, misalnya keluarga, sekolah, organisasi, 

pabrik, dan lain-lain. Menurut Talcott Parsons, kehidupan sosial itu harus 

dipandang sebagai sebuah sistem (sosial). Artinya, kehidupan tersebut harus 

dilihat sebagai suatu keseluruhan atau totalitas dari bagian-bagian atau unsur-

unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling tergantung, dan berada 

dalam suatu kesatuan. Kehidupan seperti itulah yang disebut sebagai sistem 

sosial.
40

  

Keluarga adalah sebuah sistem sosial, sehingga setiap anggota keluarga 

terhubung satu dengan yang lain. Apabila terjadi perubahan pada seorang 

anggota keluarga, maka anggota keluarga yang lain juga terkena dampaknya.
41

 

Perubahan yang terjadi pada sebuah sistem keluarga dipengaruhi oleh keadaan di 

lingkungan internalnya.
42

 Keluarga memerlukan keadaan yang selalu seimbang 

(homeostatis) dalam menjalankan kehidupannya. Keseimbangan sistem keluarga 

dapat tercapai apabila masing-masing anggota keluarga dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik apabila 
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hubungan antaranggota keluarga terjalin kuat dan hangat.
43

 Pada akhirnya tujuan 

dari sistem keluarga tersebut dapat tercapai. 

Dalam teori sistem umum, keluarga dipandang sebagai suatu sistem 

terbuka dengan batas-batas dan mekanisme pengaturan sendiri. Teori sistem 

merupakan suatu cara untuk menjelaskan sebuah unit (keluarga) sebagai sebuah 

unit yang berkaitan dan berinteraksi dengan sistem yang lain. Dalam teori sistem 

umum, keluarga dikategorikan dalam tingkat mikro, sebagai sebuah sistem 

kecil.
44

 Teori ini merupakan sebuah teori organisasional yang lebih memiliki 

kaitan dengan studi dan gambaran tentang cara bagaimana hal-hal berkaitan satu 

sama lain, bukan sekedar menganalisa hal-hal itu sendiri. Teori sistem 

menerangkan bagaimana setiap variable yang berlainan berpegaruh secara 

keseluruhan dan bagaimana seluruh pengaruh tersebut memengaruhi setiap 

bagian.
45

 

Ide kuncinya adalah sebuah sistem terdiri dari bagian yang saling 

berhubungan, dan karena itu, secara krusial, setiap perubahan yang terjadi pada 

salah satu bagian akan mempengaruhi seluruh sistem. Sistem yang berfungsi 

dengan baik cenderung untuk homeostatic dalam cara mereka beroperasi. 
46
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Jika kita memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial, maka 

sistem sosial itu dapat di konstruksikan terdiri dari beberapa sub sistem. Menurut 

Talcott Parsons, ada empat subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi utama di 

dalam kehidupan bermasyarakat, yang sering disingkat dengan AGIL, yaitu : 

1. A- Adaptation (adaptasi): menunjuk pada keharusan bagi sistem-sistem sosial 

untuk menghadapi lingkungannya. Ada dua dimensi permasalahan yang 

dapat dibedakan. Pertama, harus ada suatu penyesuaian dari sistem itu 

terhadap tuntutan kenyataan yang keras yang tidak dapat diubah (inflexible) 

yang datang dari lingkungan. Kedua, ada proses “transformasi aktif dari 

situasi itu”. Ini meliputi penggunaan segi-segi situasi itu yang dapat 

dimanipulasi sebagai alat untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi, usaha 

memperoleh alat itu secara analitis harus dipisahkan dari pencapaian tujuan. 

Lingkungan meliputi fisik dan sosial. Untuk suatu kelompok kecil, 

lingkungan sosial akan terdiri dari satuan institusional yang lebih besar di 

mana kelompok itu berada. Untuk sistem-sistem yang lebih besar, seperti 

misalnya masyarakat keseluruhan, lingkungan akan meliputi sistem-sistem 

sosial lainnya dan lingkungan fisik.
47

 

 

2. G-Goal Attainment (pencapaian tujuan): merupakan persyaratan fungsional 

yang muncul dari pandangan Parsons bahwa tindakan itu diarahkan pada 

tujuan-tujuannya. Namun, perhatian yang diutamakan di sini bukanlah tujuan 
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pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam suatu sistem 

sosial. Dalam salah satu dari kedua hal itu, pencapaian tujuan merupakan 

sejenis kulminasi tindakan yang secara intrinsik memuaskan, dengan 

mengikuti kegiatan-kegiatan penyesuaian persiapan. Menurut skema alat-

tujuan (means-end schema), pencapaian maksud ini adalah tujuannya, 

sedangkan kegiatan penyesuaian yang sudah terjadi sebelumnya merupakan 

alat untuk merealisasi tujuan ini. Pada tingkatan individu dan sistem sosial 

ada pelbagai tujuan yang diinginkan. Jadi persyaratan fungsional untuk 

mencapai tujuan akan harus meliputi pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan prioritas dari sekian banyak tujuan.
48

 

 

3. I-Integration (integrasi): merupakan persyaratan yang berhubungan dengan 

interalasi antara para anggota dalam sistem sosial itu. Supaya sistem sosial 

itu berfungsi secara efektif sebagai satu satuan, harus ada paling kurang suatu 

tingkat solidaritas di antara individu yang termasuk di dalamnya. Masalah 

integrasi menunjuk pada kebutuhan untuk menjamin bahwa ikatan emosional 

yang cukup yang menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama 

dikembangkan, dan dipertahankan. Ikatan-ikatan emosional ini tidak boleh 

tergantung pada keuntungan yang diterima atau sumbangan yang diberikan 

untuk tercapainya tujuan individu atau kolektif. Kalau tidak, solidaritas sosial 
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dan kesediaan untuk kerja sama akan jauh lebih goyah sifatnya, karena hanya 

didasarkan pada kepentingan diri pribadi semata-mata.
49

 

 

4. L-Latent Pattern Maintenance (mempertahankan dan atau menegakkan pola 

dan struktur masyarakat): konsep latensi (Latency) menunjukkan pada 

berhentinya interaksi. Para anggota dalam sistem sosial apa saja bisa letih 

dan jenuh serta tunduk pada sistem sosial lainnya di mana mungkin mereka 

terlibat. Karena itu, semua sistem sosial harus berjaga-jaga bilamana sistem 

itu sewaktu-waktu kocar-kacir dan para anggotanya tidak lagi bertindak atau 

berinteraksi sebagai anggota sistem. Tetapi selama periode ini komitmen para 

anggota pada sistem itu harus tetap utuh sehingga pada waktu yang tepat 

peran-peran sistem dapat diaktifkan kembali dan interaksi sistem diteruskan. 

Dalam beberapa hal, mekanisme tertentu dapat dikembangkan untuk 

membantu memulihkan dorongan motivasional dan untuk membarui atau 

memperkuat komitmen terhadap pola-pola budayanya. Untuk sistem yang 

besar, seperti masyarakat keseluruhan, hal ini dapat dilihat dalam bentuk 

ritual bersama (misalnya perayaan hari raya). Kegiatan-kegiatan seperti itu 

dapat dilihat sebagai pernyataan simbolis dari para anggotanya untuk terus 

mengikat dirinya dengan sistem itu. 

Demikianlah Parsons dalam teori sistemnya menjelaskan berabagi hal mengenai 

sistem, di mana keluarga sebagai salah satu sistem yang berada dalam tingkatan mikro. 
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Sebagai sebuah sistem, anggota keluarga seharusnya bisa saling mendukung dan 

menopang satu sama lain sehingga sistem keluarga bisa berjalan dengan baik. Jika salah 

seorang anggota keluarga tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, maka akan 

terjadi kepincangan dalam sistem keluarga tersebut, dan akan muncul berbagai dampak 

bagi anggota keluarga yang lain. Begitu pula dengan anggota keluarga yang mengalami 

skizofrenia. Ketika penderita tidak mampu menjalankan perannya atau fungsinya di 

dalam keluarga, maka akan berdampak bagi anggota keluarga yang lain. Berbagai 

dampak psikososial yang timbul akan kita bahas lebih jelas lagi pada pembahasan 

berikut. 

7. Dampak Psikososial Skizofrenia bagi Keluarga 

Psikososial adalah "Ilmu pengetahuan yang memperlajari tingkah laku individu 

sebagai fungsi dari rangsangan-rangsangan sosial". Psikososial adalah sebuah cara 

pandang melihat suatu permasalahan komunal dalam masyarakat yang mempunyai 

pengaruh terhadap atribut perilaku tiap individu di dalam masyarakat tersebut.
50

 

Psikososial menekankan pada hubungan yang dekat dan dinamis, dekat antara aspek 

psikologis dari pengalaman seseorang (pemikiran, perasaan, tingkah laku) dan 

pengalaman sosial yang ada disekelilingnya (hubungan dengan orang lain, tradisi, 

budaya), yang secara terus menerus saling mempengaruhi satu sama lain.
51
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Memelihara lingkungan keluarga yang mendukung perkembangan biasanya 

merupakan sebuah tugas yang berat, karena banyak stressor yang cenderung 

mengganggu homeosatis keluarga dan membuat anggota keluarga kurang sensitif dan 

kurang menyayangi satu sama lain.
52

 Status sehat/sakit para anggota keluarga saling 

memengaruhi satu sama lain. Suatu penyakit dalam keluarga memengaruhi seluruh 

keluarga dan sebaliknya memengaruhi jalannya suatu penyakit dan status kesehatan 

anggota. Karena itu, pengaruh status sehat/sakit keluarga saling memengaruhi atau 

sangat bergantung satu sama lain.
53

 Begitu pun dengan keluarga yang anggota 

keluarganya menderita Skizofrenia. Seluruh keluarga akan terkena dampaknya.  

Skizofrenia adalah penyakit yang sangat merusak, tidak hanya bagi yang terkena 

tetapi pada keluarganya juga. Atmosfir dalam keluarga adalah seperti menunggu terus 

menerus akan meledaknya sebuah bom. Keluarga hidup dengan ketakutan yang menetap 

bahwa gejala-gejala akan muncul lagi. Beberapa studi tentang masalah-masalah yang 

ditimbulkan pasien skizofrenia pada keluarganya yang paling sering muncul antara 

lain:
54

  ketidakmampuan untuk merawat diri, ketidakmampuan menangani uang, Sosial 

withdrawal, kebiasaan-kebiasaan pribadi yang aneh, ancaman bunuh diri, gangguan 

pada keluarga, misalnya: pekerjaan, sekolah, jadwal sosial, dan lain-lain, ketakutan akan 

keselamatan, baik pasien maupun anggota keluarga, blame and shame. 
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Secara umum dampak yang ditimbulkan penderita skizofrenia bagi keluarga, 

antara lain : 

1. Efek Emosional 
55

 (Psikologi) 

Rasa bersalah, dendam, marah, malu, kebingungan dan keputusasaan 

adalah beberapa emosi yang dirasakan oleh mereka yang terkait dan merawat 

seseorang dengan skizofrenia. Orang tua merasa bersalah dan marah jika mereka 

memiliki anak dengan skizofrenia, karena mereka khawatir entah bagaimana 

menyebabkan penyakit  berkembang. Anak-anak penderita skizofrenia rentan 

terhadap perasaan bersalah, dendam amarah, dan kebingungan. Anak-anak kecil 

sangat rentan jika orang tua dengan skizofrenia melibatkan mereka dalam 

pemikiran delusi mereka. Saudara kandung dari orang dengan skizofrenia dapat 

merasa bingung dan marah karena saudara atau saudari mendapatkan perhatian 

lebih dan mereka tidak.  

Secara lebih rinci akan dibahas dampak bagi keluarga, terutama pada 

orang tua. Beberapa reaksi emosional (psikologi) yang akan timbul ketika 

sebagai orang tua harus berhadapan dengan anak yang menderita skizofrenia: 
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a. Tidak berdaya (Helplessness)
56

 

Ketika anak mulai mengalami hal tersebut, banyak orang tua yang berusaha 

ingin  melakukan yang terbaik, tetapi hal tersebut sepertinya tidak dapat 

menolong.  

b. Kebingungan dan Kekecewaan (Confusion and frustration)
57

 

Sebagai orang tua tentu akan merasa bingung dengan tingkah laku anak anda 

yang tidak dapat dimengerti. Akan merasa sangat frustasi terutama ketika 

anda berusaha untuk mengerti namun tidak berhasil.  

c. Perasaan Bersalah (Guilty Feelings)
58

 

Ketika anak sedang menghadapi masalah, sebagai orang tua tentunya akan 

berusaha mengerti atau melihat dirinya sendiri untuk mencari jawaban atau 

alasan yang tepat. Sebagai orang tua tentunya terkadang akan merasa 

khawatir, mungkin saja sebagai orang tua yang melakukan kesalahan, 

sehingga menyebabkan anaknya mengalami atau terkena dampak dari 

kesalahan dari orang tuanya.  

d. Kesedihan (Sadness)
59

 

Kesedihan adalah hal yang pasti dialami setiap orang tua ketika melihat 

anaknya menderita, baik itu secara fisik maupun mental. 

e. Rasa malu (Embarrasment)
60
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Terkadang timbul rasa malu ketika putri atau putra anda bersikap seperti 

tidak mendapatkan perhatian, atau bertingkah aneh di depan umum. 

f. Kemarahan (Anger)
61

 

Ada banyak alasan merasakan kemarahan ketika anak mengalami 

skizofrenia. Hal yang alami ketika merasakan kemarahan untuk menunjukkan 

rasa sakit. Dan hal yang wajar ketika anda ingin melampiaskan kemarahan 

anda yang disebabkan oleh goncangan dalam keluarga. 

 

2. Efek Sosial
62

 

Efek sosial berkaitan dengan keberadaan manusia yang tidak mungkin 

berdiri sendiri. Tidak berhenti pada dirinya sendiri. Manusia harus dilihat dalam 

hubungannya dengan pihak luar secara horizontal, yakni dunia sekelilingnya. Ia 

harus berada bersama sesuatu atau seseorang lain. Ia selalu hidup dalam sebuah 

interelasi dan interaksi yang berkesinambungan. Dia tidak dapat tumbuh tanpa 

relasi dan interaksi.
63

  

Memiliki skizofrenia dapat membuat pekerjaan, menjaga hubungan dan 

perawatan/pemenuhan kebutuhan pribadi sangat sulit. Karena orang-orang 

dengan skizofrenia sering berdelusi dan berhalusinasi, mereka merasa sulit untuk 

mempertahankan pekerjaan, yang menyebabkan tekanan keuangan pada keluarga 

yang merawat mereka. Juga untuk keluarga dengan keluarga skizofrenia, 
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pengobatan menyebabkan ketegangan keuangan juga.  Orang dengan skizofrenia 

memerlukan obat, terapi dan kebutuhan hidup lainnya untuk berkembang.  

Kesulitan-kesulitan ini juga dialami oleh anggota keluarga yang merawat 

orang dengan skizofrenia.  Orang mungkin malu dengan keluarga yang lain atau 

ketika teman-teman atau kerabat yang berkunjung  dan anggota keluarga yang 

menderita skizofrenia berperilaku tak menentu atau tidak normal.  Anak-anak 

remaja penderita skizofrenia tidak hanya harus berurusan dengan tekanan usia 

remaja mereka, tetapi kebingungan tambahan dan kebencian memiliki orang tua 

yang berbeda dari orang lain.  Bagi mereka yang sudah menikah atau dalam 

hubungan dengan seseorang dengan skizofrenia, kegiatan sederhana dan 

menyenangkan seperti biasanya menghadiri acara atau pergi makan malam bisa 

menjadi suatu penderitaan. Khawatir ketika penderita skizofrenia tidak dapat 

dikendalikan dan bertingkah aneh di depan umum. 

Skizofrenia memengaruhi berbagai aspek kehidupan seseorang, namun 

yang paling merasakan efek tersebut tentunya anggota keluarga. Dalam hal ini 

akan dibahas efek sosial yang memengaruhi orang tua:
64

 

a. Gangguan Terhadap Rutinitas 

Ada berbagai rutinitas yang terbengkalai atau terganggu ketika sebagai orang tua 

diperhadapkan dengan putra atau putrinya yang mengalami skizofrenia 

b.  Mengabaikan kebutuhan pribadi 
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Beberapa orang tua menyatakan bahwa banyak waktu yang dihabiskan untuk 

anaknya yang mengalami skizofrenia dan mengabaikan berbagai kebutuhan 

pribadinya. Beberapa orang tua menyatakan bahwa, sangat sulit untuk 

menemukan waktu yang tepat untuk melakukan apa yang disukainya, karena 

mereka terlalu lelah melewati hari-harinya. 

c. Hubungan dengan putra atau putrinya. 

Meskipun sebagai orang tua tidak memiliki waktu khusus bersama anak-anak, 

mungkin sebagai orang tua akan merasakan adanya perbedaaan hubungan ketika 

anak belum terkena penyakit tersebut dan setelah anak mengalami skizofrenia. 

d. Hubungan dengan anak yang lain. 

Ketika mempunyai anak yang lain, tenaga dan waktu yang tersisa sangat sedikit. 

Akan sangat sulit memperhatikan kebutuhan anak yang menderita skizofrenia 

dan dapat membagi waktu dengan anak yang lainnya.  

e. Hubungan dengan pasangan. 

Sakit mental yang dialami anak dapat menempatkan hubungan dengan pasangan 

pada situasi yang tegang. Pasangan mungkin tidak setuju dengan cara 

penyelesaian yang ada, dan bahkan menjadi lebih sulit. Ketidaksepahaman ini 

dapat membuat jarak di antara pasangan, yang pada akhirnya menimbulkan 

stress. 

f. Pengasingan 

Banyak orang yang mendapatkan informasi yang salah dan melihat skizofrenia 

dari sisi negatif. Hal ini membuat orang tua sulit untuk berbagi dengan orang 

lain. 
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Selain dampak yang dialami oleh orang tua seperti yang dipaparkan di atas, 

sebagai anak, ketika saudaranya mengalami skizofrenia, tentunya akan merasakan 

dampak tersebut. Di antaranya adalah: 
65

 

a. Hubungan dengan orang tua.
66

 

Sebagai anak mungkin akan merasakan bahwa orang tua lebih fokus atau 

memberikan perhatian yang lebih pada anak atau saudaranya yang sakit. 

b. Hubungan dengan saudara yang lain.
67

 

Skizofrenia dapat menggangu hubungan persaudaraan, karena akan sangat 

sulit menjalin komunikasi yang wajar dengan saudara yang mengalami 

skizofrenia. 

c. Hubungan atau keterlibatan dengan seluruh keluarga.
68

 

Ketika salah seorang anggota keluarga mengalami sakit, maka dinamika 

keluarga pun berubah. Intensitas keterlibatan dalam keluarga mungkin akan 

berkurang karena, mungkin waktu dan tenang anda akan terkuras untuk 

menolong saudara yang sakit. 

d. Hubungan dengan lingkungan sekitar.
69

 

Mungkin akan ada rasa takut dan malu  untuk membawa teman ke rumah 

dikarenakan mempunyai saudara yang mengalami skizofrenia. 

 

                                                           
65

 Kim T. Mueser, PhD, Susan Gingerich, MSW, The Complete Family Guide to Schizophrenia, The 

Guilford Press, New York, London, 2006, h 106 
66

 ibid 
67

 ibid 
68

 Ibid h,107 
69

 ibid 



55 
 

Akan ada banyak kesulitan dan hambatan bagi keluarga dalam merawat penderita 

skizofrenia. Ketidakpastian akan kesembuhan pasien juga masalah psikis anggota 

keluarga yang lain serta masalah social yang dialami oleh anggota keluarga. Oleh karena 

itu keluarga harus mencari dukungan dan konseling, anggota keluarga harus saling 

mendukung dan berpikiran positif. jika anggota keluarga saling mendukung dan saling 

membantu, kondisi psikologis keluarga juga akan jauh lebih baik dibandingkan jika 

anggota keluarga tidak saling mendukung satu sama lain.  

Setelah kita membahas mengenai skizofrenia dan berbagai hal mengenai 

keluarga serta sistem keluarga, selanjutnya dalam bab III akan dibahas kasus skizofrenia 

dan dampak yang ditimbulkan penderita bagi anggota keluarga yang lain. 

 

 


